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1. Inleiding 

In dit beleidsplan legt de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk (hierna te noemen 
de Stichting) haar beleidsvoornemens voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2026 
neer. 
 

• De Stichting is door middel van een notariële akte opgericht op 26 maart 2001.  

• De Stichting wordt beheerd door een uit vrijwilligers bestaand bestuur.  

• Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het bedrag van de aan haar ter 

beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop 

dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee 

feitelijk dynamisch. 

• Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting 

zich op haar statutaire doelstellingen.  

• De Stichting heeft ten doel: het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van 

de “Protestantse Gemeente Roermond” ter bevordering van het behoud van de 

Minderbroederskerk te Roermond en de zich daarin bevindende zaken van 

historische en/of cultuurhistorische waarden. 

• De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

• De Stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en heeft zich altijd ingezet 

voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. 

• De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit erfstellingen, legaten en 

schenkingen, de opbrengsten uit openstelling van het kerkgebouw, te organiseren 

tentoonstellingen, concerten e.d. maar ook uit de bijdragen van de vrienden en 

donateurs van de Stichting. 

• Met betrekking tot de gang van zaken zal de Stichting elk jaar een balans en een 

staat van baten en lasten opmaken en deze op internet publiceren. 

• Het fiscale nummer van de Stichting is: 8157.04.847. 

 

2. Werkzaamheden 

Doelstelling 

Het verkrijgen van financiële middelen ten behoeve van de “Protestantse Gemeente 
Roermond” ter bevordering van het behoud van de Minderbroederskerk te Roermond en 
de zich daarin bevindende zaken van historische en/of cultuurhistorische waarden. 
 

• De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen 

overeen. 

• Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 

• Een aanvraag om de ANBI-status met ingang van  1 januari 2008 te verkrijgen is 

door middel van een beschikking  gehonoreerd. 
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Bestuur 

Het bestuur bestaat thans uit de navolgende personen: 
 

Mw. Mr. Lous Janssen-Dekkers, voorzitter 
Mw. Carla Dorrepaal-Vlasblom, secretaris 
Dhr. Frans Meuwissen, penningmeester 
Mw. Ans van Santen-Wijn, exposities 
Mw. Dorien Grootendorst, publiciteit 

 

• Wijzigingen in het bestuur worden gemeld aan de Kamer van Koophandel en 

worden vermeld op de website. 

• Voornoemd bestuur houdt de Stichting in stand en zorgt voor een positief saldo aan 

liquide middelen om de doelstelling van de Stichting uit te kunnen voeren. 

• Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt. 
 

Activiteiten 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting bestaan uit: 
 

• Openstelling van de kerk voor concerten. 

• Openstelling van de kerk t.b.v. besloten bijeenkomsten van verenigingen. 

• Exposities en tentoonstellingen. 

• Uitvaarten van personen niet gebonden aan de Minderbroederskerk. 

• Huwelijken van personen niet gebonden aan de Minderbroederskerk. 

• Organiseren van rondleidingen. 

• Monumentendag. 

• Voor wat zich verder aandient. 
 

3. Werving van gelden 

Het doel van de Stichting is het verkrijgen van financiële middelen door middel van. 

 

• Gelden uit erfstellingen, legaten en schenkingen. 

• Financiële vergoedingen door middel van openstelling van het kerkgebouw. 

• Het organiseren van de activiteiten benoemd onder de alinea “Activiteiten”. 

• De financiële bijdragen door de leden (vrienden) en donateurs van de Stichting. 
 

Reglement, lidmaatschap van de Stichting: 
 

• Iedereen kan lid (vriend) worden van de Stichting, tegen een minimum donatie van 

€15,- per jaar. 

• Bedrijven, instellingen etc. kunnen donateur worden tegen een minimum donatie 

van €120,- per jaar. 
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4. Beheer van gelden 

• De Stichting beheert haar vermogen door het aan te houden in de vorm van 

bankrekeningen. 

• Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode, waarop 

zij betrekking hebben. 

• Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. 

 

5. Besteding van gelden 

• De taak van het bestuur bestaat er vooral in om ervoor te zorgen dat er voldoende 
geld besteed wordt aan de in de statuten genoemde doelstellingen. 

• De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. Het bestuur wil 
dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling 
optreedt. 

• Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van gelden kan een 
financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld. 

• Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt momenteel als volgt: 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten. 

 

6. Overige Informatie 

Contact: 

De correspondentie verloopt via de voorzitter van de Stichting: 
 

Mw. Mr. Lous Janssen-Dekkers 
E-mail: vrienden@pg-roermond.nl 
Website: www.pg-roermond.nl/stichting_vmk  


